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Книголюбам присвячується... 
Книга безцінна, незалежно від її розмірів 

Цікава подорож бібліотекою 

9 січня 2020 р. у ХНПУ імені   
Г. С. Сковороди проводився 
День відкритих дверей. 
Бібліотека університету радо 
вітала гостей.  

Ще трохи і світ майбутніх випуск-
ників шкіл кардинально зміниться. 
Дитинство залишиться позаду, 
розпочнеться доросле життя.  

Перший крок до здійснення своєї 
мрії у виборі професії кожен гість 
вже зробив, завітавши до нашого 
університету. Другий крок був за 
нами: необхідно було в короткий час 
інформативно зацікавити так, щоб 
кожен школяр отримав бажання по-
вернутися знову. Для майбутніх 
абітурієнтів та їх батьків була підго-
товлена програма: знайомство з 
вузівською бібліотекою у вигляді 
казкової розповіді, перегляд презен-
тації «Найцікавіші факти про 
мініатюрні книжки», виставка книг-
мініатюр бібліотеки університету та 
можливість переглянути кожну, вік-
торина та подарунки. 

Мініатюрні книги не забава і не 
іграшки. Такі книги - особливий вид 
видавничої продукції, які займають в 
історії друкарської справи своє за-
конне місце. Їх створення вимагає 
високої майстерності, що межує зі 
справжнім мистецтвом.  

Наприкінці зустрічі, запрошуючи 
знову до нашого університету, ми 
почули заповітні слова: «Обов’язково 
зустрінемось! Дякуємо!» 

С. С. Мажара, бібліограф 1 кат. 

Презентація «Добірка мініатюрних книг Наукової бібліотеки ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Найцікавіші факти про мініатюрні книги»: 
http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1766 

ЦІКАВО ЗНАТИ 

 Формат книги завжди вказується в міліметрах: перша цифра позначає ши-
рину, друга - висоту видання. 

 Мініатюрна книга вважається розміром до 100 мм Х 100 мм. 

 Наймініатюрніше видання сьогодні вважається «Подросток Тед из города 
Репы». Треба визнати, що багато дослідників відносять такі твори до розря-
ду курйозів ... 

- У квітні 2007 року з'явилася «ультрамікрокнига».  

- Канадські вчені з нанолабораторіі університету зробили її з 30 мікротаб-
личок, вирізаних з кремнієвих пластин. Площа пластини склала 0,007 кв. мм.  

- Текст можна побачити в електронному мікроскопі при збільшенні в 8000 
раз. 

http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1766
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Січень нам дарує, всіх гостинцями частує! 
Українська народна мудрість 

Святкові дні 

СВЯТА ПРОДОВЖУЮТЬСЯ 

Дякуємо студентській команді українського мовно-літературного факульте-

ту імені Г. Ф. Квітки-Основ'яненка за привітання бібліотечного колективу з 

прийдешніми святами. Ви - молодці! Вітаємо всіх зі Старим Новим роком! 

БІБЛІОТЕКАР РОКУ – 2019! 

30 січня 2020 року Центральна 
наукова бібліотека ХНУ імені В. Н. 
Каразіна святкує 215-річчя від дня  
відкриття бібліотеки Харківського 
університету та відзначає найкра-
щих… Серед них - наша колега, 
завідувачка відділу бібліотеки Тетяна 
Неудачина, яка стала переможницею 
у конкурсі «Бібліотекар року» у 
номінації - за кращий 
бібліографічний покажчик. 

Колектив бібліотеки університету 
вітає Тетяну Іванівну з отриманням 
почесної нагороди! Від усієї душі 
щиро пишаємося Вами. Ваша щоден-
на праця, професіоналізм та самовід-
даність – це вагомий внесок в розви-
ток нашої бібліотеки. Зичимо Вам 
добра і злагоди, щастя і міцного здо-
ров’я, творчої наснаги і професійного 
зростання. Благополуччя Вам та 
Вашій родині! 

Сію, сію, засіваю, 

З Новим роком Вас вітаю! 

Зичу всім у рік Щура 

Щастя, радості й добра! ... 

А за те, що Вам засію, 

Маю я у серці мрію! 

Що Новий прийдешній рік, 

Буде кращий як торік! 

Василь Кирилюк 
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Лекції з інформаційної культури 
Про академічну доброчесність та інформаційні ресурси бібліотеки 

На допомогу користувачу 

ЗУСТРІЧІ ЗІ СТУДЕНТАМИ 

З початку 2020 року чоти-
ри рази були проведені лекції з 
інформаційної культури для 
студентів двох факультетів.  

 15 січня 2020 року для сту-
дентів 2 курсу природничого 
факультету, 6 студентів; 

 16 січня 2020 року для сту-
дентів 2 курсу природничого 
факультету, 25 студентів; 

 26 лютого 2020 року для сту-
дентів 1 курсу фізико-
математичного факультету, 21 
студент; 

 5 березня 2020 року для сту-
дентів 2 курсу фізико-
математичного факультету, 10 
студентів. 

Загалом, для 62 студентів були          
розглянуті такі питання: 
- Академічна доброчесність як основа 
успіху (доповідач О. І. Романовська); 
- Інформаційні ресурси бібліотеки 
університету (електронний каталог, 
електронна бібліотека та можливість 
отримати авторизований доступ до 
неї, інституційний репозитарій, 
соціальні мережі та інше) (до-       
повідач С.С.Мажара); 
- Бібліотека як інформаційно-
пошукова система (допові-               
дач Т.І.Неудачина); 
- Практичні навички, застосовуючи 
отриманні знання з лекції. 

ЗУСТРІЧ З АСПІРАНТАМИ  

«12 лютого 2020 року в ауд. 
213-Б кафедри інформатики відбу-
лось заняття з 10-ма аспірантами 
фізико-математичного факульте-
ту «Академічна доброчесність як 
основа успіху». Приємно відмітити 
зацікавленість усіх присутніх в 
отриманні інформації щодо Проек-
ту сприяння академічній добро-
чесності в Україні (SAIUP), прави-
льності оформлення використаних 
джерел та можливості перевірки 
текстів на унікальність.  

Заняття було корисним і для 
аспірантів, і для бібліотекарів: 
відбувся обмін досвідом і знаннями.  

Бібліотека вдячна за організа-
цію заняття С. О. Васильєвій та 
надання комп’ютерного класу зав. 
кафедри Н. В. Олефіренко» — зав. 
наук.-метод. відділу Наукової біблі-
отеки університету О. І. Романовсь-
ка. 
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Спеціальна_вкладка 

Весняна фієрія 
Від творчості до науки 

4 березня в кабінеті нотно-музичноії літератури Наукової бібліотеки універ-

ситету відбулась презентація двох нотних збірок для гри на фортепіано 

"Музичні малюнки" та "Музична мозаїка" Катерини Плахотної - випускниці 

магістратури факультету мистецтв ХНПУ імені Г. С. Сковороди, композитора, 

члена спілки композиторів України, вчителя дитячих музичних шкіл міста 

Дніпро.  

Дистанційні послуги 

Доступ до електронних ресурсів 
бібліотеки: 

електронної бібліотеки, 

електронного каталогу, 

електронного архіву (репозитарію) 
університету, 

консультації щодо отримання 
індексів УДК та авторського знаку 
для наукових публікацій. Запити для 
виконання надсилайте за адресою: 

raisalamark@gmail.com 

Використане джерело: http://hnpu.edu.ua/
uk/news/do-uvagy-korystuvachiv-biblioteky 

ПОПУЛЯРНІША З ПОСЛУГ 

Під час карантину найбільшою 
популярністю користувалася послуга 
— консультації щодо отримання ін-
дексів УДК та авторського знаку для 
наукових публікацій. Приємно чита-
ти відгуки у соціальних мережах
(Facebook, Instagram) про нашу коле-
гу Раїсу Михайлівну Щербакову (зав. 
сектором біб-ки), яка дистанційно 
надавала ці консультації та перший 
коментар: “Свята жінка!”. 

З 19 березня до 24 квітня дистан-
ційно було виконано більше 20-ти 
заяв-консультацій щодо отримання 
індексів УДК та авторського знаку. 
На кожну заявку було витрачено різ-
на кількість часу, в залежності від 
складності індексів (так звані - дрібні 
індекси). Необхідне було особисте 
спілкування, в тому числі телефонні 
розмови та поштове листування. Бі-
льше запитувала викладацька ауди-
торія університету, як для власних 
робіт, так і для робіт магістрантів. 
Ще були консультації, біля 10 звер-
нень, з ББК та визначення авторсь-
кого знаку. 

Підсумовуючи можна сказати, що 
всі хто звернулися за послугою, зали-
шились задоволені отриманими ре-
зультатами та щиро дякували за до-
помогу! 

mailto:raisalamark@gmail.com
http://hnpu.edu.ua/uk/news/do-uvagy-korystuvachiv-biblioteky
http://hnpu.edu.ua/uk/news/do-uvagy-korystuvachiv-biblioteky
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АКАДЕМІЧНА  

ДОБРОЧЕСНІСТЬ 

(онлайн-курс для вчителів 

старших класів) 

 Курс – безкоштовний, 

 5 блоків, 

 Тести, 

 Сертифікат (4 години). 

 

ВІД ОРГАНІЗАТОРІВ-

РОЗРОБНИКІВ: 

Плагіат та культура 

«копіювати/вставити» — це не 

лише порушення правил акаде-

мічної доброчесності, а й пору-

шення закону. 

У курсі ми розглянемо понят-

тя «академічна доброчесність» та 

зосередимо увагу на тому, як 

вчитель чи вчителька 8-11 класів 

може сприяти формуванню куль-

тури академічної доброчесності в 

учнів. 

Курс пропонує інструменти 

для роботи з учнями старших 

класів: методичні рекомендації, 

робочий зошит, сценарії уроків, 

презентації, інтерактивний тест. 

P. S. Дякую колежанкам 

(Виктория Щабельник та Ви-

ктория Брагинская (Viktoria 

Braginskaya)) за власний прик-

лад самовдосконалення! 

Використане джерело:  

http://bit.ly/2lWMiTm 

Спеціальна_вкладка 

Про саморозвиток під час карантину 
Час дистанційного навчання 

Вітаємо О. Г. Коробкіну (директ. біб-ки), О. І. Романовську (зав. 
наук.-метод. від. біб-ки), які отримали сертифікати з трьох вебінарів: 
1)"Формування образу вченого в інформаційному просторі "; 
2)"Академічна доброчесність"; 
3)"Цифрові компетенції в Україні та Європі". 
 
P. S. У ХПІ пройшов тиждень вебінарів "Знай, умій, використовуй! All Digital 
Week". В рамках онлайн-семінарів педагоги, науковці та інші учасники з різних 
міст України вдосконалювали свої базові цифрові та інформаційні навички. 
Організаторами та спікерами заходу стали співробітники Науково-технічної 
бібліотеки ХПІ і кафедри "Системи інформації" вишу. За підсумками вебінарів 
учасники отримали сертифікати.  

Використане джерело: www.kpi.kharkov.ua 

ЗА АКТИВНУ УЧАСТЬ  

Вітаємо Ольгу Іванівну Романовську, 

незмінного лектора бібліотеки ХНПУ 

імені Г. С. Сковороди, з продовжен-

ням удосконалення своїх знань з 

теми про академічну доброчесність.  

ЗА АКТИВНУ УЧАСТЬ  

Вітаємо Тетяну Поплавську! 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001135591850
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006882550178
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006882550178
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006882550178
http://bit.ly/2lWMiTm
http://www.kpi.kharkov.ua


Невичерпний скарб. Випуск №1 (14), січень-квітень 2020 року 

 8 

Спеціальна_вкладка. Анонс 
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Фотоподія 

Сказка одного дня 
Зимний ХНПУ имени Г. С. Сковороды 

В тот год осенняя погода 

Стояла долго на дворе, 

Зимы ждала, ждала природа. 

Снег выпал только в феврале 

Двенадцатого в ночь.  

Проснувшись рано, 

Я вдруг увидела опять, 

Зимы и след простыл так рано. 

Как жаль… Увы… 

Весне придётся подождать, 

Коль осень властвует опять... 

(В тот год осенняя погода…  

Отрывок из поэмы «Евгений Онегин»,  

адаптированный) 

Зима 2020 года была на столько бесснежна, 

что когда 12 февраля весь двор университета 

запорошило снегом, было невозможно прой-

ти мимо, чтобы не сфотографировать.  
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Масляна у Сковородинівці 
1 березня - Профспілка гуртує університетський колектив 

Подорожуємо разом 

Віра Соколовська відвідала екскурсію у Сковородинівці та розповіла про головний день Масляного тижня. В цей день закінчуються 
проводи Масниці, які тривали тиждень. Цей день ще є «Прощеною неділею» або, як його називають, «цілувальником». У цей день всі 
християни повинні не тільки наїстися млинців, але й попросити вибачення один у одного і увійти в піст з чистою совістю. 

Центральною подією цього дня були проводи Масниці. Для цього з соломи і ганчірок заздалегідь, зазвичай, зробили опудало, одяг-
ли його в старий жіночий одяг, в руки дали млинець, сковороду і урочисто понесли його через все село. За селом опудало або спалюва-
ли на багатті, або топили в ополонці, або розривали на частини і розкидали солому по полях, щоб рік був родючим і врожайним. Так  
проводжали зиму і зустрічали довгоочікувану весну. Цей екскурсійний день став незабутнім, бо подарував відчуття свята, національно-
го колориту, можливість скуштувати найсмачніше і ситне частування, а також взяти участь у народних гуляннях.” 

Використане джерело: https://www.liveinternet.ru/community/puteshestvuya_ukrainoy/post409120713 

https://www.liveinternet.ru/community/puteshestvuya_ukrainoy/post409120713
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Не втрачаючи часу на карантині... 
21 день - 12 бібліотекарів - 47 сертифікатів 

Освіта - скарб; праця - ключ до нього 

Глобальне тестування на Національній платформі з цифрової грамотності пройшли:  

Соколовська Віра, Логачова Наталія, Грущенко Світлана. 

КАРАНТИН—ЧАС САМОВДОСКОНАЛЕННЯ СВОЇХ ЗНАНЬ 

22 березня — 11 квітня 2020 року 

Я вперше на онлайн-платформі з цифрової 
грамотності.  

Що робити? 

Ознайомтесь з інформацією на головній сторі-
нці онлайн-платформи. Потім зареєструйтесь 
(нижче можна знайти інструкцію «Як зареєст-
руватися на онлайн-платформі?»). Після цього 
ви зможете пройти тест і перевірити, наскільки 
володієте цифровими навичками. Далі оберіть 
необхідний курс для навчання за допомогою осві-
тніх серіалів. І вперед — до нових знань і навичок! 

Хто розробник освітніх серіалів? 

Проєкт курирує Міністерство цифрової тра-
нсформації України. А безпосередньою розробкою 
освітніх серіалів займалась студія онлайн-освіти 
EdEra. Також підтримку в розробці надавали 
компанії Google, Microsoft, Академія ДТЕК, CISCO 
та багато інших провідних компаній. Проєкт 
втілено за підтримки швейцарсько-української 
Програми EGAP, що фінансується Швейцарською 
агенцією з розвитку та співробітництва та реа-
лізується Фондом Східна Європа та Фондом Inno-
vabrige. Жодна політична сила не брала участі в 
створенні освітніх серіалів. 

Навіщо взагалі розробили ці освітні серіали? 

Наша мета — навчити цифровій грамотності 6 млн 
українців за 3 роки. Вільний доступ до освітніх серіалів 
на національній онлайн-платформі з цифрової грамот-
ності — один із шляхів досягнення цієї мети. Цифрова 
грамотність українців буде однією з національних кон-
курентних переваг і дозволить комфортно проживати в 
країні. 

Я пройшов освітній курс і отримав сертифікат. 
Що далі? 

Використовуйте отримані знання та навички в 
повсякденному житті. Слідкуйте за новинами проєк-
ту в соціальних мережах. І чекайте на появу нових 
освітніх серіалів, які щорічно будуть з’являтися на 
онлайн-платформі з цифрової грамотності. 

Чи будуть сертифікати зараховані як підвищен-
ня кваліфікації? 

Сертифікати після проходження курсів з кредита-
ми ЄКТС зараховуються як підвищення кваліфікації 
для державних службовців, відповідно до постанови 
КМУ №106. 

Використане джерело: https://osvita.diia.gov.ua/  

ДІЯ. ЦИФРОВА ОСВІТА 

(Національна онлайн-платформа з цифрової грамотності) 

https://osvita.diia.gov.ua/?fbclid=IwAR0u8GqRGEMdehS_QIFUUr_EGG6mtsDrnSVGIFN4MFHHYA1Pz1KDcbODX80
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Рекомендовано до читання 

Мировой город Харьков  
История города с момента его основания и до наших дней 

До свидания, но не прощай! 
14 выпусков электронного бюлетеня 

Название этой книги не совсем обычно: «Мировой город Харьков». Но что 
это означает? По всему миру сейчас более ста городов называют себя мировы-
ми, вкладывая в это понятие прежде всего способность решать вопросы, имею-
щие значение в глобальном масштабе. Люди, живущие в них, могут выражать 
себя, использовать свои таланты в целях общего блага. И в то же время миро-
вой город прекрасно обустроен, комфортен и интересен для его жителей и гос-
тей, отличается конкурентоспособной экономикой, инновационными техноло-
гиями, богатой историей и культурой.  

Может ли Харьков претендовать на такое звание? Ответ на этот и другие 
вопросы вы найдете, прочитав книгу, которая не случайно адресована школь-
никам и их родителям. Ведь именно будущему поколению предстоит продол-
жать историю нашего славного города, которую начали 365 лет назад первые 
переселенцы – вольные люди на вольной земле.  

Читателю предоставляется возможность узнать о знаковых событиях, прои-
сходивших в Харькове с момента его основания и до наших дней. Безусловно, в 
книгу вошло далеко не всё. Но факты, события, люди, о которых рассказывает-
ся, помогут почувствовать, чем жили в прошлом харьковчане, или харьковцы, 
как они себя называли, какими ценностями руководствовались они в своих 
действиях и поступках, каких успехов достиг город,  по праву называющийся 
интеллектуальной столицей Украины. Для молодых харьковчан эта книга ста-
нет не только поводом для гордости за своих земляков и родной город, но и 
поможет почувствовать, в чем заключается душа и слава Харькова.  

Интернет-ресурс: https://folio.com.ua/books/Mirovoy-gorod-Harkov-Kniga-dlya-
shkolnikov-i-ih-roditeley 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

Чудесный проект 
«Невичерпний скарб» - нет, не 
закрывается, а на некоторое вре-
мя приостанавливает своё дей-
ствие.  

Как главный вдохновитель 
проекта, могу сказать, что для 
дальнейшего развития необходи-
мы изменения.  

Как долго будет длиться наше 
обновление и переформатирова-
ние пока ответить не могу.  

Но верю, что мы ещё обяза-
тельно увидимся! 

До новых выпусков 
«Невичерпного скарбу»! 

Светлана Мажара 

mailto:skarb.library@gmail.com
https://folio.com.ua/books/Mirovoy-gorod-Harkov-Kniga-dlya-shkolnikov-i-ih-roditeley
https://folio.com.ua/books/Mirovoy-gorod-Harkov-Kniga-dlya-shkolnikov-i-ih-roditeley

